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Referat  

Odense Atletik 

Generalforsamling                                             
 

Dato  8/2-2022 

Tid  Kl. 19.00  

Sted  OGF’s klubhus, Stadionvej 25, 5200 Odense V  

 

Antal medlemmer til stede:  35 
 

1. Velkommen 

- Morten byder velkommen og går gennem dagsordenen.  

 

2. Valg af dirigent  

- Niels Larsen vælges som dirigent.  

 

3. Valg af to stemmetællere  

- Henrik Lund og Jørgen Bendixen vælges som stemmetællere.  

 

4. Bestyrelsens beretning til godkendelse  

Formanden beretter:  

” 

Kære medlemmer i Odense Atletik 

 

2021 har igen været et specielt år – en omskiftelig tid. Vi har afviklet nogle fantastiske 

atletik- og motionsevents: DM inde senior, DM senior, DHL stafet, masters holdturnering, 

børneatletikstævner og vinterturnering. Vi har afviklet dem på vanligt højt niveau og som 

det forventes af os.  

Og samtidig har vi skulle indrette os på at samfundet har været lukket ned pga corona, og 

vi bestyrelsesmedlemmer har skulle gå daglig rundgang i styrkerummet og kontrollere om 

medlemmer, klubkammerater og venner har ”papirerne” i orden og må opholde sig der.  

Vi har hele tiden måtte justere vores foreningstilbud og gøre forskel på folk. Det har ikke 

været sjovt for nogen af parterne! Og jeg vil gætte på at vores samlede pallette af 

medlemstilbud er blevet oplevet ringere og mindre attraktive i den periode. Og vi kan 

tydeligt se at vores medlemsskare er blevet kraftigt decimeret de sidste 2 år. Coronapausen 

har nok gjort at folk har indset at man ikke har behov for atletikken og fundet andre 

interesser i stedet.  

Derfor står vi og vores forening i en situation hvor vi med kun ca. 200 medlemmer ikke helt 

har det volume der skal til for at kunne leve op til både vores egne og omverdenens 
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forventninger til hvad vi med vores gode økonomi, fremragende faciliteter og store 

sportslige ambitioner kan gøre. 

Derfor er medlemsrekruttering og fastholdelse et vigtigt fokuspunkt for bestyrelsen de 

kommende år. 

Men der er heldigvis også sket meget godt. Til DM senior i sommer leverede vi noget som 

flere steder blev omtalt som det bedste DM Senior nogensinde. Både på resultatniveauet 

hvor vi blandt andet i de korte sprintløb fik de hurtigste tider nogensinde på dansk grund og 

vi lykkedes for alvor at skabe en ramme om DM’et så både deltagere, trænere og tilskuere 

fik en atletikoplevelse med stemning og atmosfære på stadion der var et DM værdigt – vi 

skabte begejstring om atletikken. Succesen kom i hus fordi vi i samarbejde med OGF Event 

tog det bedste fra motionsløbene med fokus på den gode deltageroplevelse og miksede 

med perfekte rammer for konkurrenceidræt på højt niveau. Hvis vi fortsætter den udvikling, 

kan vi også begynde at tjene penge på at arrangere atletikstævner. Det har der ikke været 

tradition for før i Danmark. Stævnet var også en kick starter af en frivilligdatabase i Odense 

Atletik. Og vi fik indblik i hvor vi i klubben er stærke og hvor vi skal blive bedre. 

 

 

Sportsligt har der naturligvis også været mange store højdepunkter: 

- Andreas Lommer, Jacob Stengaard og Lise Lotte Jepsen fik medaljer ved DM i 

Odense.  

- Andreas Lommer satte en flot personlig rekord i maraton i Amsterdam med 2.17,41.  

- Liselotte Jepsen, hammerkast - kom i finalen ved U23 EM i Tallinn, Estland. Og satte 

senere dansk senior rekord i kastemangekamp og vægtkast.  

- Toke Staub Jørgensen fik en delt sølvmedalje ved DM inde i Randers. 

- Kristel Walther - med i diskoskast ved de paraolympiske lege i Tokyo. 

- Lasse Kromann – med ved Racerunning EM, hvor det blev til en sølvmedalje i 

Bydgoszcz, Polen. Sporten hedder vist nok nu Frame Running. 

Tillykke til alle atleter og jeres trænere med de flotte præstationer 

Og ikke at forglemme 

Rosa Pedersen - satte en håndfuld masters-verdensrekorder i sin aldersklasse og blev kåret 

til årets kvindelige masteratlet i Europa. Rosa du er et forbillede ikke bare for os i Odense 

Atletik, men for alle idrætsaktive i Danmark. Man bliver aldrig for gammel til idræt og der 

er altid nye mål at jagte og indfri. Stort tillykke! 

I forhold til det sportslige miljø i Odense Atletik har der året igennem været mange 

diskussioner. Har vi det rigtige sportslige setup og mindset? Er vi gode nok til at hjælpe 

vores unge atleter ind i en seniorkarriere? Hvad er vores røde tråd i ungdomsarbejdet? 

Hvordan sikrer vi at Odense er den rigtige forening at vælge at blive i, når man vil indfri sine 

ambitioner? 

Vi har helt aktuelt valgt at ansætte Rasmus Hjorth i en ny et årig halvtidsstilling med 

talentudvikling og træningsmiljø som mål. Rasmus har en viden og nogle kvaliteter, som vi 

mener kan være med til at flytte Odense Atletik i den rigtige retning. Rasmus’ vigtigste 
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opgaver er at sikre samarbejde mellem ungdoms- og seniorgrupperne og komme med 

relevante input på de rigtige tidspunkter. Vi håber I vil tage godt imod Rasmus og hjælpe 

ham på vej i hans nye position i klubben. 

Vi skal i det kommende år arbejde benhårdt på at gøre det endnu mere attraktivt at være 

medlem af Odense Atletik. Da Line Lommer jo går på barsel har vi valgt at ansætte en 

barselsvikar i stillingen som ungdomschef. Her har vi valgt Louise Baarup. Louise skal styrke 

og sikre både det sociale og sportslige miljø i ungdomsafdelingen både blandt aktive og 

trænere. Det skal opleves som meningsfuldt at bruge sin fritid i Odense Atletik, og det skal 

vi have flere til at opdage. Derfor skal Eventafdelingen også i spil her og hjælpe os med at 

fortælle de gode historier til vores omverden. Ansættelserne skal ses som en ambitiøs 

satsning på ungdomsatletikken og det gode træningsmiljø.  

Velkommen til jer Louise og Rasmus. 

I forhold til vores faciliteter samarbejde vi med idrætsparken om en gennemgribende 

renovering af stadion med nyt kunststof og nye opstregninger. Naturligvis med sprint i 

begge retninger og dermed medvindsgaranti. Tidshorisonten for dette er endnu ikke 

fastlagt.  

Vi har i budgettet for 2022 afsat penge til yderligere etablering af det udendørs 

styrketræningsområde. Området vil være et naturligt træningsfagligt og socialt 

samlingspunkt i sommerhalvåret.  

Dette er min første formandstale i Odense Atletik, og det betyder, at jeg har været formand 

i ca. 1 år. Det har været en fantastisk oplevelse at møde jer og lære foreningen at kende. 

Man er aldrig i tvivl om passionen og stoltheden for Odense Atletik er stor. Tak til Line for et 

godt samarbejde og for utallige gange at have hjulpet med svar på spørgsmål og 

henvendelser, som jeg ikke anede hvad jeg skulle stille op med, og tak til alle jer, som jeg 

har set, talt og diskuteret atletik med i årets løb. Vi er ikke altid enige om hvordan vi skal 

gøre, men vi er altid enige om, at vi skal blive bedre og flytte Odense Atletik til et endnu 

højere niveau. Det skal vi fortsat samarbejde om. 

Odense Atletik længe leve… 

 

På bestyrelsens vegne 

Formand, Morten Algot Nielsen  
” 

 

Formandens beretning godkendes!  
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5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab (Karsten)  

 

 
 

 

 

Resultatopgørelse
Indtægter 2021
Kontingenter -271.912,14

DHL-Stafet -1.707.817,00

Diverse aktiviteter/Arrangementer -6.500,00

Udlæg af egenbetaling til stævner

Kommunalt tilskud -337.597,00

Idrætspuljen Odense Kommune -6.150,00

Genopretningspuljen -37.220,00

Parasport Danmark Rising Stars -24.000,00

Sponsorindtægter/Bandereklamer -5.000,00

Hovedafdelingen

Stævner på stadion -85.594,10

Salg til stævner

Royal Run 2021 -200.000,00

Salg af klubtøj -200

Indtægter i alt -2.681.990,24

Omkostninger 2021

Direkte omkostninger

DHL-Omkostninger 250.000,00

Redskaber 133.269,05

Vedligeholdelse af redskaber 36

Køb af vare til videresalg

Køb af vare til stævner m. forplejning

Stævner på stadion 133.066,36

Royal Run 2021

Genopretningspuljen (udg) 37.219,38

Parasport Danmark Rising Stars (Udg.)

Medhjælpere til arrangementer

Racerunning 1.000,00

Afskrivninger

Direkte omkostninger i alt 554.590,79

Stævneomkostninger

Nationale Mesterskaber 9.150,00

Internationale Mesterskaber

Øvrige stævner 21.211,20

Veteran stævner 12.192,00

Præmier

Kørsel til stævner 37.656,37

Stævneomkostninger i alt 80.209,57

Elite omkostninger

Træningslejre

Behandlinger 1.370,00

Diverse Eliteomkostninger 10.753,92

Elitestøtte 51.171,60

Forbundsrelaterede aktiviteter (DAF) 10.019,15

Eliteomkostninger i alt 73.314,67
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Regnskabet godkendes!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Træneromkostninger

Kurser/Uddannelse 55.817,69

Trænergodtgørelse

Seniortrænere 128.333,16

Ungdomstrænere 75.974,99

Træneromkostninger i alt 260.125,84

Administrations- og personaleomkostninger

Løn til medarbejdere 477.380,50

Møder i OA 16.421,45

Diverse møder 2.875,50

IT udstyr

Diverse administrationsomkostninger 57.378,60

Forbundsmedlemsskaber 20.860,00

Medlemskab i OGF 216.910,00

Leje af haller 48.850,00

Klubhus byggeri

Inventar til klubhus mm. 388,5

Gaver 11.324,70

PR - Materiale

Administrations- og personaleomkostninger i alt 852.389,25

Sociale arrangementer

Sociale arrangementer 11.012,57

Sociale arrangementer i alt 11.012,57

Finansielle poster

Renteindtægter

Bankgebyr 710

Renteudgifter (Negative renter) 12.772,73

Afkast investering -9.956,56

Finansielle poster i alt 3.526,17

Indtægter i alt 2.681.990,24

Omkostninger i alt 1.835.168,86

Brutto resultat 846.821,38
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6. Fremlæggelse af budgettet for 2022 (Karsten)  

 

 

 

 

 

Indtægter
Kontingenter 300.000,00

DHL-Stafet 1.800.000,00

Diverse aktiviteter/Arrangementer 70.000,00

Udlæg af egenbetaling til stævner 35.000,00

Kommunalt tilskud 300.000,00

Stævner på stadion 50.000,00

Indtægter i alt 2.555.000,00

Omkostninger

Direkte omkostninger

DHL-Omkostninger 250.000,00

Redskaber 200.000,00

Vedligeholdelse af redskaber 20.000,00

Køb af vare til videresalg 10.000,00

Stævner på stadion 75.000,00

Racerunning 5.000,00

Afskrivninger 0,00

Direkte omkostninger i alt 560.000,00

Stævneomkostninger

Nationale Mesterskaber 35.000,00

Internationale Mesterskaber 100.000,00

Øvrige stævner 125.000,00

Veteran stævner 25.000,00

Kørsel til stævner 50.000,00

Stævneomkostninger i alt 335.000,00

Elite omkostninger

Træningslejre 20.000,00

Diverse Eliteomkostninger 5.000,00

Elitestøtte 100.000,00

Forbundsrelaterede aktiviteter (DAF) 10.000,00

Eliteomkostninger i alt 135.000,00

Træneromkostninger

Kurser/Uddannelse 50.000,00

Seniortrænere 125.000,00

Ungdomstrænere 125.000,00

Træneromkostninger i alt 300.000,00
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7. Valg af bestyrelsen  
Valg til bestyrelsen for en toårig periode 

- Kasserer: Karsten Kjelde genopstiller og bliver genvalgt  

- Bestyrelsesmedlem: Mathies Hartmann genopstiller og bliver genvalgt.  

- Bestyrelsesmedlem: Annika Hein Fabrin fratræder. Sabrina Kjær Hemmingsen Møller opstiller og 

bliver valgt.  

- Bestyrelsessuppleant: Sabrina Kjær Hemmingsen Møller fratræder, Vakant stilling  

- 1. revisor: Yvonne Brandt genopstiller og bliver valgt.  

- 2. revisor: Birthe Madsen genopstiller og bliver valgt.  

- Revisorsuppleant: Vakant stilling 

 

 

 

 

 

 

 

Administrations- og personaleomkostninger

Løn til medarbejdere 925.000,00

Møder i OA 20.000,00

IT udstyr 20.000,00

Diverse administrationsomkostninger 50.000,00

Forbundsmedlemsskaber 30.000,00

Medlemskab i OGF 215.000,00

Leje af haller 50.000,00

Gaver 15.000,00

Administrations- og personaleomkostninger i alt 1.325.000,00

Sociale arrangementer

Sociale arrangementer 50.000,00

Sociale arrangementer i alt 50.000,00

Finansielle poster

Renteindtægter 0,00

Bankgebyr 2.000,00

Renteudgifter (Negative renter) 20.000,00

Afkast investering 0,00

Finansielle poster i alt 22.000,00

Indtægter i alt 2.555.000,00

Omkostninger i alt 2.727.000,00

Brutto resultat -172.000,00
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8. Indkomne forslag, herunder eventuel godkendelse af vedtægtsændringer 

 

Forslag 1: (Vedtaget)  

Bestyrelsen i OA:  Ændring af reglerne for afholdelse af generalforsamling i Odense Atletik  
Odense Atletiks bestyrelse forslår ændring af klubbens §3, således at der indskrives, at det er muligt at 

afholde generalforsamlinger online i tilfælde af forsamlingsforbud. Dette gøres pga. af de erfaringer, 

der blev gjort under sidste års nedlukning og forsamlingsforbud og den deraf afledte online 

generalforsamling. 

Derudover foreslår vi, at offentliggørelse af forslag skal ske på klubbens Facebookgruppe i stedet for 

klubbens klubblad, som ikke eksisterer længere.  

Således bliver ændringerne i §3:  

 

”Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes 

hvert år i februar måned. Den skal indkaldes med mindst 14 dages varsel ved avertering på klubbens 

hjemmeside og ved skriftlig meddelelses til alle medlemmer. I tilfælde af ekstraordinære situationer 

med f.eks. forsamlingsrestriktioner kan bestyrelsen vælge at afholde generalforsamlingen på en online 

mødeplatform.  Stemmeret har ethvert medlem over 15 år. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Det er 

ikke muligt på samme tid at være både bestyrelsesmedlem samt have fast indtjening fra klubben på 

mere end 30.000 kr om året. Valgbar til bestyrelsen er alle medlemmer af klubben over 18 år. 

……… 

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. Forslag til vedtægtsændringer, 

herunder opløsning af Odense Atletik/OGF, der ønskes behandlet på ordinære generalforsamlinger, skal 

sendes til formanden senest den 1. januar. Forslag skal via formanden offentliggøres i klubbladet eller 

på klubbens hjemmeside og Facebook-gruppe senest 14 dage før generalforsamlingen. 

Vedtægtsændringer skal vedtages med mindst 2/3’s flertal blandt de fremmødte medlemmer. 

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.” 

 

Forslag 2 (Vedtaget)  

Leif Møller Pedersen: Vedtægtsændring vedr. fastsættelse af kontingent 

I foreningssammenhæng er det god foreningsskik og almindelig kutyme, at 

generalforsamlingen fastsætter kontingent for den kommende periode, dvs. det efterfølgende 

kalenderår/den kommende sæson. 

 

Gymnastikafdelingens vedtægter indeholder følgende om kontingent: 

§ 5 stk. 1 Gymnastikafdelingen fastsætter før sæsonstart det kommende års kontingent. 

Afdelingen kan i særtilfælde give kontingentfritagelse. 

stk. 2 Restancer over 4 måneder kan medføre udelukkelse. 

 

§ 6 stk. 1 …….Den ordinære generalforsamling afholdes …. med følgende dagsorden: 

…….4. Fastsættelse af kontingent for den kommende sæson. 

 

Odense Gymnastikforening Tværidrætslig Afdeling vedtægter indeholder følgende om 

kontingent: 
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§5  KONTINGENT: Størrelsen af det årlige kontingent fastsættes ved afdelingens årlige 

ordinære generalforsamling. Afdelingen kan i særtilfælde give kontingent- 

 fritagelse. Restance over 6 måneder kan medføre udelukkelse. 

 

§6  ……. Den ordinære generalforsamling afholdes ….med følgende dagsorden. 

…… 4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år. 

 

OGF Motionsafdelings vedtægter indeholder følgende om kontingent: 

 

§5 stk. 1. Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling. 

 

§ 6 stk. 1. …. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i…. følgende dagsorden: 

….. 5. Fastsættelse af det årlige kontingent.  

 

Odense Atletik er den eneste afdeling i OGF, hvor det alene er bestyrelse, der fastsætter 

kontingent. Der er derfor behov for, at ajourføre vedtægterne, således, at det fremover er 

generalforsamlingen, der beslutter fastsættelse af kontingent. 

 

Det indstilles til generalforsamlingen,  

- at beslutte, at der i ”Vedtægter - Odense Atletik” under §3 under Dagsorden for 

generalforsamling indføjes nyt punkt 5.: 

”5. Fastsættelse af det årlige kontingent.” 

 

Efterfølgende punkter i Dagsorden for generalforsamlingen rykkes tilsvarende.  

* Vedtægternes §3 med evt. besluttede ajourføringer er medtaget nederst under forslag 2. 

 

 

 

Forslag 3 (Vedtaget)  

Leif Møller Pedersen: Vedtægtsændring vedr. godkendelse af regnskab samt fremlæggelse af 

budget 

I foreningssammenhæng er det god foreningsskik og almindelig kutyme, at kassereren på 

generalforsamlingen fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse samt fremlægger 

budget for det kommende år.  

 

De tre øvrige afdelinger, Gymnastikafdelingen, Odense Gymnastikforening Tværidrætslig 
Afdeling samt OGF Motion har tilsvarende bestemmelser. Vedtægter for Odense Atletik 
indeholder kun denne korte tekst: ”Fremlæggelse af det reviderede regnskab”.  
 

Det indstilles til generalforsamlingen,  

- at beslutte, at der i ”Vedtægter - Odense Atletik” under §3 under Dagsorden for 

generalforsamling punkt 4 tilføjes følgende:  
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”…til godkendelse samt fremlæggelse af budget for det kommende år” 

 

 

* Efter evt. vedtagelse af forslag 1 og 2 får §3 derefter følgende indhold. Ændringer er 

markeret med understregning: 

 
 § 3  
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den ordinære 
generalforsamling afholdes hvert år i februar måned. Den skal indkaldes med mindst 14 
dages varsel ved avertering på klubbens hjemmeside og ved skriftlig meddelelses til alle 
medlemmer. Stemmeret har ethvert medlem over 15 år. Der kan ikke stemmes ved 
fuldmagt. Det er ikke muligt på samme tid at være både bestyrelsesmedlem samt have 
fast indtjening fra klubben på mere end 30.000 kr om året. Valgbar til bestyrelsen er 
alle medlemmer af klubben over 18 år. Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:  
1. Valg af dirigent  

2. Valg af 2 stemmetæller  

3. Bestyrelsens beretning til godkendelse  

4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse samt fremlæggelse af 

budget for det kommende år 

5. Fastsættelse af det årlige kontingent 

6. Indkomne forslag, herunder eventuel godkendelse af vedtægtsændringer  

7. Valg til bestyrelsen  
 
Ulige år:  
- Formand  

- 3 bestyrelsesmedlemmer  

- 1 bestyrelsessuppleant  
 
 
Lige år:  
- Kasserer  

- 2 bestyrelsesmedlemmer  

- 1 bestyrelsessuppleant  
 
Hvert år:  
- 2 revisorer  

- 1 revisorsuppleant  
 
8. Eventuelt  
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9. Eventuelt 

Kåring af Årets OA’er:  

Bestyrelsen har haft et ønske om at indstifte en fast prisoverrækkelse til generalforsamlingen. 

Dette bliver igangsat i år med en kåring af Karsten Kjelde med følgende forklaring:  

 

” 

Karsten Kjelde, aka Mr. Cross, er ikke en af de kendteste personligheder i Odense Atletik. Han har 

travlt liv med job som bankmand, familie og hvad der ellers hører et voksenliv til. Derfor ser man 

ham heller ikke hver dag i klubben, og han er ikke en person, der råber op og sætter sig selv i fokus.  

På trods af dette er Kasten en af de vigtigste frivillige kræfter, som Odense Atletik har. Med sit gode 

økonomiske hoved styrer Karsten budgetter og regnskaber med kyndig hånd. Dette har under 

coronanedlukningen givet et kærkomment overblik over økonomien i en vanskelig og uforudsigelig 

tid. Ud over at være klubbens kasserer, så sidder Karsten også i eliteudvalget, hvor han med sin 

baggrund som national eliteløber har en rigtig god indsigt og vurderingsevne.  

På trods af rollen som klubbens ”talmand”, så er Karsten aldrig kedelig, og han kommer altid med 

god energi til møder og som frivillig til diverse stævner.  

” 

 

Medlem:  

En løbsstarter mere i klubben kunne være godt, da det vil give en bedre robusthed ved afholdelse 

af stævner.  

Morten:  

Det er helt sikkert et område, hvor vi gerne vil have opgraderet vores hjælpekompetencer. 

Generelt vil vi gerne have flere uddannede dommere. Odense Atletik har aftalt at afholde flere 

dommerkurser i Odense, hvilket kunne være en god mulighed for de frivillige. Derudover er meget 

af dommerkurset online, så det er meget fleksibelt.  

 

Medlem:  

Vi bliver nødt til at offentliggøre stævner i god tid og organisere tilmelding og reklamere for 

stævnet.  

 

Medlem:  

Det kræver en form for koordinering ifb. tilmelding, oprettelse af stævnet i Roster, hjælpere osv.  

Morten:  

Vi prøver at forhindre, at der bliver et for stor videnstab, når Line går på barsel ved at den 

nyansatte, Louise, har en god overgangsperiode med Line.  

 

Medlem:  

Hvor mange stævner får vi på stadion? Er der noget planlagt?  

Morten:  

Der er ikke planlagt noget konkret, da det er usikkert, hvordan og hvornår renoveringen af stadion 

bliver.  

 

Medlem:  

Der har været store problemer med samarbejdet med cykling i indendørsarenaen.  

Morten:  
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Det er ikke godt nok, at der ikke er plads til atletik, og at der ikke kan være et godt samarbejde med 

cykling.  

Medlem:  

Cykling er desuden ikke vant til at tage hensyn til, at der f.eks. bliver løbet på rundbanen. Der kan 

der opstå nogle lidt farlige situationer.  

 

 


